
وهلذا جيب علينا بالنسبة ألهل الذمة الذين بيننا جيب علينا محايتهم ممن يعتدي عليهم يف مال أو دم أو عرض 

فإن نقضوا الذمة فإم يعودون كاحلربيني يقتلون  ,وهم يبذلون لنا اجلزية ما مل ينقضوا الذمة ,ألم حتت رعايتنا

على قولني، صار الناس فيه على قولني؛ قول: إنه اإلسالم؛ والقول  اهللاالنتقاض عهدهم؛ فصار املراد باحلبل من 

  الثاين: إنه الذمة.

أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون  العموم يعين بسبب من الناس أي هفإن ظاهر وحبل من الناس ))  ((أما قوله: 

هد كالذي جيري بني املسلمني م ويعزوم؛ ولكن ما هو احلبل من الناس ؟ قيل: إنه العهد واألمان؛ فالعاويمعن

وأن تبقى هدنة كما حصل يف غزوة احلديبية؛  ,حيصل بينهم عهد أن ال يعتدي أحد على أحد ,وبني الكفار

واألمان: أن يدخل رجل من املشركني أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من املسلمني يؤمنه؛ والفرق بني 

قد أجرنا من  (د من املسلمني؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: العهد واألمان: أن األمان يصح من كل واح

يعين بني اإلمام أو قائد اجليش أو ما أشبه  ,والعهد ال يكون إال بني أهل احلل والعقد ,أجرت يا أم هاني )

 ا ذلك؛ والفرق بني العهد واألمان والذمة: أن الذمة تثبت ألهل الذمة حقوقا جتب على املسلمني يدافعون

عن ذلك اجلزية منهم؛ فاحلبل من الناس هو  ايعين يأخذ املسلمون عوض ,عنهم؛ وهلذا يأخذون عوضا عن ذلك

العهد واألمان والنصرة  بهأي بأن يكون املراد  ,حيتمل أن العهد من الناس أعم من ذلكو ؛ العهد واألمان

إن اليهود أذلة قد ضرب اهللا عليه الذلة ف ,واإلعزاز، كما حصل لليهود اآلن من النصارى من األمريكان وغريهم

لكن األمم النصرانية اآلن تساعدها وتعززها ال حمبة هلا ولكن من أجل أا ضد املسلمني، فيكون املراد  ,واهلوان

بل من الناس هنا ما هو أعم من العهد واألمان؛ ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن األوىل أن يبقى على احلب

  فيكون املراد حببل من الناس أي مساعدة منهم ومحاية كالعهد واألمان والنصرة والوالية وما أشبهها.عمومه؛ 

 والذين تبوءوا الدار واإليمان )) ((أي رجعوا؛ ومنه قوله تعاىل:  )) باءوا وباءوا بغضب من اهللا )) (( ((قال: 

رجعوا بغضب من اهللا أي واالستقرار، املعىن أم  أي سكنوها؛ فهذه املادة الباء واأللف واهلمزة تدل على الرجوع

يكون باختيار  الفعلي: أن الفعلينفعايل و االللغضب؛ والغضب صفة انفعالية ال فعلية؛ والفرق بني  مصطحبني

االنفعايل يكون بغري اختيار اإلنسان وهو من القوى الباطنة؛ فالغضب و  وباجلوارح الظاهرة كالبطش مثال؛ اإلنسان

حيمر وجهه وتنتفخ  ,ريه أحد من الناس فيغضبه، يستثعالية وليست فعلية وهلذا تأيت لإلنسان بغري اختيار صفة انف

ورمبا يطلق نسائه ورمبا ينتحر أيضا ـ نسأل اهللا العافية ـ فالغضب إذا  ,أوداجه ويقف شعره ورمبا يقتل من أمامه

ة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم فيفور ويغضب؛ صفة انفعالية، وهو كما قال النيب عليه الصالة والسالم مجر 

؛ االيت ال ميكننا أن نعرف كيفيته هذا بالنسبة لغضب اإلنسان اآلدمي البشر؛ أما غضب اهللا فهو صفة من صفاته



صفات ثابتة هللا عزوجل على اللكنه الشك صفة قائمة باهللا، يغضب ويرضى ويسخط ويكره وحيب، كل هذه 

  الوجه الذي يليق به.

من هذه لالبتداء أي بغضب صادر من اهللا؛ وهذه اجلملة مما يؤيد القول بأن املراد  بغضب من اهللا )) ((وقوله: 

ألم هم املغضوب عليهم؛ قلنا إن من هي  ,ن ؟ اليهود، أن املراد م اليهودمَ  ضربت عليهم الذلة )) ((بقوله: 

لالبتداء أي بغضب صادر من اهللا؛ ورمبا يقول قائل: إا أعم من أن يكون الغضب صادرا من اهللا، بل بغضب 

ويكون املراد بالغضب غضب اهللا وغضب غريه؛ وهذا هو السر يف  ,من تقدير اهللا؛ وعلى هذا تكون من للسببية

ومل يقل: غري الذين غضبت  مت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين ))صراط الذين أنع ((قوله: 

  عليهم؛ ألن هؤالء مغضوب عليهم من قبل اهللا ومن قبل أولياء اهللا.

من الضارب يا خباري ؟ اهللا؛ واملسكنة هي الفقر، املسكنة هي الفقر؛ فهم  وضربت عليهم المسكنة )) ((

وإمنا الغىن  ,عندهم غىن؛ ولكن جيب أن نعلم أن الغىن ليس كثرة العرضأذالء ليس عندهم شجاعة ، فقراء ليس 

اليني املاليني  لو حصل اإلنسان منهم مفقر حىتد ضربت عليهم املسكنة دائما يف غىن النفس والقلب؛ فهؤالء ق

إال وهم  ال ميكن أن يبذلوا فلسا موأ ,فهم يف فقر؛ ولذلك حىت اآلن جند أن اليهود أحرص الناس على املال

وهذه حاهلم ومن مث صاروا من أغىن العامل  ,يأملون أن حيصلوا درمها، وال يبذلوا درمها إال ويأملون أن حيصلوا دينارا

  إن مل نقل هم أغىن العامل؛ لكنهم أغىن العامل بكثرة العرض ال بالقلب والنفس فهم أشد الناس فقرا.

الغضب واملسكنة؛ واملشار و املشار إليه ما سبق من ضرب الذلة ذلك  ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا )) ((

شارة عادت إليها باعتبار أا مذكورة؛ فيكون تقدير اإلشارة: اإلألن  ,إليه هنا مفرد مذكر؛ وإن كان ثالثة أشياء

  ؟  ))بأنهم ذلك (( الباء ويش معناها  )) بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا ((ذلك املذكور ؛ 

  : الباء حرف جر, الطالب

 وكلمة كان ((كانوا يكفرون ))أي ذلك بسبب أم كانوا يكفرون بآيات اهللا؛  ,السببية، الباء للسببية: الشيخ

فعل مضارع تدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلك؛ فإم   يكفرون )) (( تدل على اتصاف امسها خبربها؛ و

اجعل لنا إلها كما  ((حىت إم قالوا لنبيهم عليه الصالة والسالم: كانوا يكفرون بآيات اهللا مع ظهورها وبياا 

ومن مجلة كفرهم أم كفروا مبحمد  ,إن اهللا إله واحد؛ فهم يكفرون بآيات اهللا :مع أنه قد قال هلم لهم آلهة ))

بنه ومع ذلك كفروا صلى اهللا عليه وسلم مع أم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم؛ وال أشد معرفة من معرفة اإلنسان ال

  به عليه الصالة السالم.



وهي العالمة، العالمة على الشيء اليت إذا وجدت كان الشيء  اآليات مجع آية يكفرون بآيات اهللا )) ((وقوله: 

موجودا ألا عالمته، كما لو قلت لك مثال: عالمة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس جبل؛ فهنا مىت 

  بل فهي طالعة.اجلرأيت الضوء على رأس 

آيات اهللا تنقسم عند أهل العلم إىل قسمني: آيات كونية؛ وآيات شرعية؛ وكلها عالمات على اهللا عزوجل؛ أما 

اآليات الكونية فهي املخلوقات مثل الشمس والقمر واألرض والنجوم واجلبال والشجر والدواب وغريها، كل 

   :خملوق هللا فهو آية من آياته سبحانه وتعاىل

  تدل على أنه واحد .   آية له كل شيء ويف  

وإن شئت فقل: ما جاءت به  ,يعين اليت أنزهلا اهللا على الرسل ,أما اآليات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب

الرسل ليعم الكتب والسنن؛ ومعىن كون الشيء آية: أن غري اهللا ال ميكن أن حيصل له ذلك أو أن يأيت به؛ ألنه 

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون  ((يكن آية؛ يقول اهللا عزوجل:  لو أمكن أن يأيت به مل

بأي  هذا حتد من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا ولوا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ))

باب، ال يستطيعون أن ية الذيات الكوناآلاآليات ؟ باآليات الكونية، حتدى اهللا عزوجل هؤالء بأصغر آية من 

قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا  ((ولو اجتمعوا له؛ يف اآليات الشرعية يقول اهللا عزوجل:  خيلقوه

وهلذا صار آية؛ ال ميكن أن يأيت أحد مبثل ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ))  بمثل هذا القرآن

ع القصص وعدالة األحكام وبالغة الكالم إىل غري ذلك، لو مل يكن القرآن أبدا ال من جهة صدق األخبار ونف

لو قرأته كم مرة مللته وتركته؛ أما القرآن  منه إال أنك لو تردده صباحا ومساء ما مللته؛ بينما غريه من الكالم

واحد نقرأ الفاحتة يف اليوم ؟ على األقل سبع عشرة مرة، يف اليوم ال ها من مرةفسبحان اهللا ال متل؛ الفاحتة كم نقرأ

عليها على األقل سبع عشرة مرة؛ ومع ذلك تقرأها يف الركعة الثانية كأنك مل تقرأها يف الركعة األوىل من إشفاقك 

  من آيات اهللا سبحانه وتعاىل. وحمبتك هلا؛ وهذا الشك أنه

  ع آيات شرعية.طيب إذا اآليات الكونية هي املخلوقات؛ الشرعية ؟ يعين ما جاءت به الرسل، كل الشرائ

ال ميكن للغري أن يأيت مبثلها؛ وذكرنا لكم مثالني يف التحدي باآليات  ,ملاذا مسيت آية ؟ قلنا ألا تعجز الغري

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن  ((الكونية والتحدي باآليات الشرعية، التحدي باآليات الكونية: 

, نريد دليال التحدي بالشرعية الشرعية ؟ ولو اجتمعوا له ))؛ الذين تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا

قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو   ((: للتحدي ا ؟ الطالب

  أحسنت متام.الشيخ:  كان بعضهم لبعض ظهيرا ))؛



ة تتعلق بالربوبية واأللوهية؛ وهلذا هي منهج عبادة اآليات الكونية والشرعية؛ الكونية تتعلق بالربوبية والشرعي

يا مجاعة ! اآليات الكونية تتعلق بالربوبية  حطوا بالكمللخلق، كما أا من حيث كوا حكما تتعلق بالربوبية؛ 

ق منهج، عبادة؛ ومع ذلك هلا عالقة وصلة بالربوبية ألا حكم واحلكم يتعل ,والشرعية تتعلق باأللوهية ألا شرع

  ؟ بالربوبية ألن الرب هو اخلالق املالك املدبر.شيء  بأي

هذا أيضا من أفعاهلم الشنيعة أم يقتلون األنبياء؛ وهذا أعلى ما يكون من  ويقتلون األنبياء بغير حق )) ((

تلون هؤالء يق؛ اجلناية على البشر، الضرب، احلبس، اإلهانة، األذى، كله دون القتل؛ فأعلى أنواع األذية القتل

قتال إما ذحبا بالسكني أو رميا باحلجر أو بالسهم أو بغري ذلك؛ املهم أم ـ والعياذ باهللا  ـاألنبياء، يقتلون األنبياء 

  ، بالتوحيد بكفرهم بآيات اهللا؛ والرسالة بقتلهم األنبياء.فأخل هؤالء بالتوحيد والرسالة ,يقتلون األنبياء

هذه الكلمة  بغير حق)) ((هذه الصفة ليست قيدا؛ ولكنها كشف وإيضاح؛ انتبه هلذه  بغير حق )) ((وقوله: 

قتل األنبياء إىل قسمني: قسم  ليست قيدا؛ لكنها كشف وإيضاح؛ كيف ؟ لو قلنا إنه قيد لزم من ذلك أن ينقسم

اح والكشف صار املعىن حق؛ وهذا ال يكون؛ ألن قتل األنبياء كله بغري حق؛ ولو قلنا إا لإليضحبق وقسم بغري 

أي أن قتل األنبياء بغري حق، قتل األنبياء بغري حق؛ فيكون  ,فال تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع ,خيتلف

املقصود بذلك شدة التوبيخ، فيكون املقصود بذلك شدة التوبيخ هلؤالء، وأم يقتلون أشرف اخللق بغري حق؛ 

 ((قوله:  يها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ))يا أ ((هذه هلا نظائر منها قوله تعاىل: 

الذي خلقكم صفة للقيد وإال لإليضاح والبيان ؟ لإليضاح والبيان؛ ألنك لو  اعبدوا ربكم الذي خلقكم ))

 لزم من ذلك أن يكون الرب ربني: ربا خلق؛ وربا مل خيلق؛ واألمر اعبدوا ربكم الذي خلقكم )) ((جعلتها قيدا 

يا أيها الذين آمنوا  ((ليس كذلك؛ بل الرب هو اخلالق؛ فيكون هذا بيانا وكشفا؛ ومن ذلك أيضا قوله تعاىل: 

هذا  لما يحييكم )) ((إذا دعاكم الرسول ملا حيييكم؛ فقوله:  استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ))

ليس  لما يحييكم )) ((العكس؟ طيب قوله: بالشيخ: العكس العكس؛ الطالب: قيد وليس للكشف والبيان؛ 

ينقسم إىل للمؤمنني قيدا ولكنه كشف وبيان؛ ألنك لو جعلته قيدا لكان دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بيان  لما يحييكم )) ((قسمني: قسم يراد به اإلحياء؛ وقسم يراد به اإلماتة؛ وهذا غري صحيح؛ إذا فقوله: 

  نه صلى اهللا عليه وسلم ال يدعوا الناس إال بشيء حيييهم .وكشف ملا يدعوا إليه وهو أ

  بيان أن قتل األنبياء بغري حق مهما قتل. بغير حق )) (( :هذه اآلية مثال ثالثطيب  

هذا  ذلك بما عصوا )) ذلك بأنهم كانوا يكفرون )) (( ((هذا من باب التوكيد  ذلك بما عصوا )) ((يقول: 

من باب التوكيد ألن الكفر عصيان؛ لكن كأن اجلملة هذه ـ واهللا أعلم ـ كأا تعليل لذلك؛ ملاذا كان الكفر سببا 



عود إىل قتل ت وكانوا يعتدون )) ((لضرب الذلة عليهم واملسكنة والغضب ؟ ألنه عصيان، عصيان وخمالفة؛ 

أنه كله معصية لكن هذا إىل العدوان أقرب وهذا إىل بع العلم م ,األنبياء؛ فقتل األنبياء عدوان والكفر باهللا معصية

  املعصية أقرب.

  هو مبتدأ الدرس ؟ ))يضروكم  لن ((طيب إذا يف هذه اآلية فوائد؛ أظن ما سبق تكلمنا عن فوائده ؟ يعين 

اليهود فيه دليل على أن أهل الكتاب من  لن يضروكم إال أذى )) ((من فوائد هاتني اآليتني أوال: قوله: 

؟ نقول: نعم شاهد لذلك، ملا كان املؤمنون على اإلميان  والنصارى لن يضروا املسلمني؛ وهل الواقع شاهد لذلك

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم  ((أما ملا تفرقوا ومتزقوا واختلفوا يف دين اهللا فإن اهللا يقول:  ,احلق

  لن يضروكم إال أذى )) . ((الضمان من اهللا  مل حيصل نعم مل يتحقق هلم هذا في شيء ))

وإن يقاتلوكم  ((نتصر من ؟ املسلمون ملسلمون وأهل الكتاب يف القتال فاملومن فوائد اآلية: أنه لو تقابل ا

اختلفوا ولكن ملا  ,ربه ؟ صدق ملا كان املؤمنون على اإلميان احلقولكن هذا اخلرب هل صدق خمَ يولوكم األدبار )) 

ومل يلتزم هلم وكانوا فريسة ألعدائهم من اليهود  ,البينات رفع اهللا عنهم هذا االلتزام من بعد ما جاءهموتفرقوا 

والنصارى؛ واعلموا بارك اهللا فيكم أنه كلما بعدنا عن اإلسالم زاد افرتاس هؤالء األعداء لنا؛ ووجه ذلك أن 

ومعلوم أن هؤالء بالنسبة للقوة املادية  ,وأخرى املوازنة بني قوى مادية تاملسلمني إذا ختلوا عن اإلسالم بقي

ألننا إذا أضعنا أمر اهللا أضعنا القوة املادية؛ فإن من مجلة أمر اهللا أن يكون لدينا قوة مادية؛ إذا منا, سيكون أقوى 

رجة ؛ وكل درجة بدرجة كلما نزلنا دفكلما أضعنا أمر اهللا حصل هلم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر اهللا

ارتقوا درجة؛ وهذا األمر هو الواقع، اآلن تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمني ولكنها 

 ونحىت يف بالد املسلمني ليست السيطرة للمسلمني مع األسف؛ ال نقول إم مغلوبون عسكريا قد يكون ,لغريهم

الكفار، من اتباع اهلوى  سلمني اآلن فكريا هملكن مغلوبون فكريا؛ ألن الذي يقود املو غري مغلوبني عسكريا 

وصاروا يدبرون  يف الواقع,وفتح أبواب الكفر على اختالف مسمياته حىت ضاع املسلمون  ,د عن سبيل اهللاوالص

ال، إذا استعمرت األفكار بالنسبة للقادة فسد  ري أن حتتل العساكر بالد اإلسالممن اخلارج وليس من شرط التدب

  جيب أن نكون منهم على حذر.الناس؛ وهلذا 

؟ حني كان  ربه مىتنقول إن هذا اخلرب صدق خمَ  )) وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار ((املهم أن قوله تعاىل: 

ألم  نصرت بالرعب مسيرة شهر ) ( :منهم مسرية شهر ااملسلمون متمسكني باإلسالم؛ كان عدوهم مرعوب

  متمسكون بدين اهللا منصورون بنصر اهللا .



ومن فوائد هذه اآلية: أن أهل الكتاب إذا قاتلونا ال يكتفون بوضع السالح بل يولون األدبار يهربون ال ميكن أن 

وهذا أشد ما يكون من االزام، عدوك إذا هرب منك  يولوكم األدبار )) ((يقفوا حول املسلمني؛ وهلذا قال: 

  يطرة.ووالك دبره حينئذ تسيطر عليه متاما، تسيطر عليه أمت الس

؟ نقول: ال ن علينا أو ال ينصرون نصرا مطلقاومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء ال ينصرون؛ وهل املراد ال ينصرو 

وإال فسينصرون علينا بقدر ما أمهلنا  ,عقيدة وقوال وعمال ,ينصرون علينا وهو أيضا مشروط بأن نتمسك بديننا

  من ديننا .

  ))... ة ضربت عليهم الذل ((مث قال اهللا تعاىل: 

ل سيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة؛ فهم أذاب واللكتلمن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء الذين ينتسبون 

يعين لو كان مع  ,ال ميكن أن يشهر السالح على من عدى عليه بغري السالح الناس حىت إنه قيل: إن اليهودي

  سالح وعدى عليه شخص ليس معه سالح سقط السالح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة . ياليهود

ومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء اليهود قد يكون هلم عزة حببل من اهللا أو حببل من الناس؛ طيب حنن قلنا إن املراد 

ألم إذا أسلموا مل يكونوا من  ,نقطعالذمة؛ إن كان هو اإلسالم فإن االستثناء م وأحببل من اهللا إما اإلسالم 

  أهل الكتاب صاروا من املسلمني؛ وإن كانت الذمة فاالستثناء متصل .

  حبل من الناس .تفع عنهم الذلة حببل من اهللا أو ومن فوائد هذه اآلية: أن أهل الكتاب قد تر 

وهذا هو  حبل من الناس ))و  ((ومن فوائدها: أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل؛ وهذا عائد إىل قوله: 

عدل بل فيهم أهل اجلور وأهل هل الواقع احملسوس أن من الناس من ينصر غريه بالباطل؛ ألن الناس ليسوا كلهم أ

  يساعدون أهل العدوان . نالعدوان الذي

  وباءوا بغضب من اهللا )). ((ومن فوائدها: إثبات الغضب هللا عزوجل؛ لقوله: 

اجلماعة يف مثل هذه الصفة إثباا هللا على الوجه الالئق به؛ وأن اهللا يغضب وينتقم؛ ولكن ومنهج أهل السنة و 

؟ قالوا ألن الغضب  أهل البدع يقولون إن اهللا ال يغضب وحاشاه من الغضب؛ قدموا الرأي على النص؛ ملاذا

 عزوجل منزه عن ذلك، غليان دم القلب لطلب االنتقام، هذا الغضب، غليان دم القلب لطلب االنتقام؛ واهللا

أحد صمد، ليس له قلب مبعىن أنه ال حيتاج إىل ذلك ألنه أحد صمد؛ قال ابن عباس: الصمد الذي ليس له 

جوف؛ فعلى هذا يقولون إن الغضب الذي وصف اهللا به نفسه ليس بثابت له ألنه منزه عنه؛ الغضب غليان دم 

وهلذا ال يكون الغضب إال يف مقام القوة ويقابله احلزن يكون  القلب لطلب االنتقام؛ عرفتم ؟ واهللا منزه عن ذلك؛

ولكن أهل السنة واجلماعة قالوا: لسنا أعلم باهللا من نفسه وقد وصف نفسه بالغضب؛ طيب يف مقام الضعف؛ 



اهللا لنفسه باا واحد جيب إثباا بدون  هافنحن نؤمن بالغضب بأن اهللا بغضب؛ وأن مجيع الصفات اليت أثبت

ل؛ وال يلزم إذا كان غضب املخلوق هو غليان دم القلب لطلب االنتقام أن يكون هذا املعىن هو الذي يوصف متثي

غضب اخلالق واملخلوق فرقا كما أن بني ذواتيهما فرقا؛ إذا الغضب ثابت هللا ولكننا ال نعلم أن بني  اهللا به؛ بل

  إليه. ةنعلم كيفيته، كيفيته موكول

ة هو غليان دم القلب ؟ نقول: هذا غضب املخلوق أما غضب اخلالق فيختص به؛  فإن قالوا: الغضب لغطيب 

قلب ملا ينفعه أو كما أنكم أنتم تثبتون اإلرادة هللا تقولون إن اهللا مريد مع أن اإلرادة إرادة املخلوق هي ميل ال

أو  ؟ لطلب منفعيت يءش ألي هشيء أريدالرادة، أنا عندما أريد اإلمضرة، هذه يضره أي لطلب منفعة أو دفع 

حنن نثبت هللا إرادة تليق به وختالف إرادة  ؟ سيقولون: ال؛ لدفع مضريت؛ هل اإلرادة اليت أثبتموها هللا ذا املعىن

فإما أن تنفوا  ,الباب واحدفن تثبتوا هللا غضبا يليق به خمالفا لغضب املخلوق، إذا أاملخلوق؛ نقول: جيب عليكم 

وهم يرون أم  ,السلف؛ وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا املعتزلة وانفيتم؛ فإن أثبتوا ما نفوا وافقأن تثبتوا ما إما ما أثبتم و 

وال أدل على ذلك من فعل أيب احلسن األشعري  ,يف حرب مع السلف ويف حرب مع املعتزلة، حياربون املعتزلة

ى املعتزلة وأنكر عل ,زيل، مث هداه اهللارمحه اهللا كان معتزليا وبقي على االعتزال أربعني سنة، أربعني سنة وهو معت

  هم وخطأهم وخطرهم وخطلهم فتربأ منهم.إنكارا عظيما وبني زيف

يعتقدون  يقولون إن السلف جمسمة، ممثلة؛ إذالسلف يتربأ منهم الذين قالوا إننا ال نثبت الغضب هللا؛ ألم  طيب

؛ فنحن نقول ا صاروا ال إىل هؤالء وال إىل هؤالءأن من أثبت هللا الصفات على وجه احلقيقة فهو جمسم ممثل؛ وهلذ

هم ال يثبتون اجلميع املعتزلة؛ و  هلم كما أثبتم هللا إرادة تليق به فأثبتوا له غضبا يليق به؛ وإال فانفوا اجلميع لتوافقوا

  مذهبهم وأعين بذلك األشعرية. منوال ينفون اجلميع كما هو معروف 

   ؟مباشرة إىل السنة من االعتزال انتقل األشعري فهمنا من كالمكم أنه أبو احلسن : السائل

من برهة لكنه انتقل إىل مذهب الكالبية، عبد اهللا بن زيد بن كالب وبقي عليه  ,ال ما انتقل مباشرة: الشيخ

  سلف اخلالص .الالزمن مث حتول إىل 

أا ليست تقييدية  ))... وا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبد ((قوله تعاىل: : قلنا أن الصفة يف السائل

خاطب املشركني الذين كانوا يعبدون أا تقييدية باعتبار أن اهللا تعاىل يصح أن نقول  ما ,لبيان الواقعهي بل 

ال ينفعون وال يضرون تعبدوم والذين يقول: اعبدوا ربكم الذي خلقكم ليس األرباب الذين  وهو ,أربابا غري اهللا

  ؟ 



قدوا آهلة وإال يعت ,نعم اخلطاب هذا عام للمشركني وغري املشركني؛ واملشركون ال يعتقدون أن هذه أربابا: الشيخ

  ون بأا هللا وحده .فالربوبية يؤمن

ابن  مذهب  أوال مث على االعتزال  كان علىأنه   معلوم ,هم أتباع أيب احلسن األشعريكمذهب األشعرية  : السائل

  ؟  ...املعتزلة مذهب  علىومل يتبعوه  هكيف اتبعو ف كالب

ن وهلذا كانوا للكالبية أقرب حىت إ كالب؛الذي هو مذهب ابن   قيقة أم اتبعوا مذهبه الوسطاحلهم : ال, الشيخ

ليس من مؤلفاته؛ لكن  هذا , ويقولينكر أنه لألشعري "اإلبانة عن أصول الديانة"بعضهم ينكر ثبوت كتاب 

  صحيح ألن املثبت مقدم على النايف وقد أثبته أئمة كبار . غريإنكارهم 

( حديث ؛ ورد يف البخاري واإلرادة صفة الغضب صفة من صفاته الفعلية هللا عزوجل تتعلق باملشيئة: السائل

مع أنه بعد هذا الغضب  فنفى عن اهللا الغضب غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله )

   متعلق باملشيئة ؟

  نفى أن يغضب مثله، ما نفاه مطلقا . ,ما نفى الغضب مطلقا: ال, الشيخ

  ؛ : قلتم اآليات مجع آيةالسائل

 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون )) (( ((اآلية على الشيء العالمة كما قال تعاىل: : الشيخ

   .آية هي العالمة  أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ))

ألن االنتقام شيء منفصل عن اهللا  ,فقالوا الغضب االنتقام وهذا حتريف وليس بتأويل ,باالنتقامأىب اهللا  ...

فلما آسفونا انتقمنا منهم  ((يعين هم يفسرون بالعذاب ويدل على بطالنه أن اهللا قال يف آل فرعون:  ,عزوجل

وهذا أكرب  ,وأن فعل الشرط غري جواب الشرط ,سببامل؛ ومن املعلوم أن السبب غري آسفونا مبعىن أغضبوناو  ))

  دليل على بطالن تفسريهم الغضب بأنه انتقام أو إرادة االنتقام .

ومن فوائد اآلية: أن اهللا ضرب على هؤالء من أهل الكتاب املسكنة؛ وسبق أن املراد ا مسكنة القلب؛ فقد 

  مال .املال لكن ال يزالون يف شح وخبل وطلب لل ييكونون كثري 

ومن فوائد هذه اآلية: إثبات العلة أي أن أفعال اهللا سبحانه وتعاىل معللة أي مقرونة باحلكمة؛ ودليل ذلك قوله: 

وشبهتهم يف هذا أم يقولون إن العلة غرض، العلة  ,وقد نفى اجلربية حكمة اهللا وتعليل أفعاله ذلك بأنهم )) ((

إن اهللا منزه عن  :ه عن األغراض؛ ومن كلمام الدارجة يقولونواهللا سبحانه وتعاىل منز  ,غرض يريده الفاعل

األغراض واألعراض واألبعاض، ثالثة أشياء: عن األغراض؛ واألغراض؛ واألبعاض؛ األغراض يعين احلكمة؛ وهلذا 



 األسباب الكونية؛ واألعراض الصفات الفعلية كايء والضحكال سباب الشرعية و األ ال ,ينكرون األسباب كلها

  وما أشبهها؛ واألبعاض الصفات اخلربية كاليدين والوجه والعينني وما أشبهها .

ومن فوائد هذه اآلية: أن أفعال اهللا عزوجل وعقوباته البد أن يكون هلا حكمة؛ ألن هذا الغضب الذي باءوا به 

ق ويكفرون بآيات اهللا وهي أا كانوا يقتلون أنبياء اهللا بغري احل ,وضرب املسكنة والذلة بني اهللا هلا حكمة

  ويعصون اهللا .

 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا )) ((ومن فوائدها أيضا: أن الكفر بآيات اهللا سبب للعقوبات؛ لقوله: 

وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها  ((وقد دل على هذا عدة آيات من القرآن مثل قوله تعاىل: 

  فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون )) .رزقها من كل مكان رغدا 

ذلك بأنهم كانوا يكفرون  ((عتو بين إسرائيل يف الكفر، وقتل األنبياء، واملعصية، والعدوان؛ لقوله: ومن فوائدها: 

  )) .... بآيات اهللا 

  هلذه العقوبة عدة أسباب منها قتل األنبياء . ومن فوائد اآلية: أن قتل األنبياء موجب للعقوبة؛ ألن اهللا ذكر

  وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسري . بغير حق )) ((ومنها: أن قتل األنبياء ال ميكن أن يكون حبق؛ لقوله: 

ومنها أيضا: جواز تعدد العلل ملعلول واحد؛ وهذا متفق عليه؛ وذلك ألن العقوبات اليت ذكرت عدة عقوبات 

مثل أن يفعل  ,متعدد النوع؛ وجيوز أيضا أن تتحد العلة أي أن تكون واحدة واملعلول متعدداوالسبب واحد لكنه 

  اإلنسان فعال واحدا يرتتب عليه عدة أشياء .

 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن بين إسرائيل عندهم عدوان على حق اهللا وعلى حق األنبياء وغريهم؛ لقوله: 

  )).ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

وهذه األوصاف وما ينتج عنها من العقوبات جيب أن نتخذ منها عربة وهي الفائدة املهمة املسلكية: أن ال نقرأها 

لقد كانت في  ((على أا أمر جرى وقصة تارخيية؛ جيب أن نقرأها من أجل أن نعترب؛ لقول اهللا تعاىل: 

  قصصهم عبرة ألولي األلباب )).

 نمبعىن مستوي سواء )) (( الضمري يعود على أهل الكتاب؛ و ليسوا )) ليسوا سواء )) (( ((مث قال اهللا تعاىل: 

 (()) ومنهم أمة فاسقة غري قائمة على أمر اهللا؛ ... أمة قائمة يتلون آيات اهللا  يف هذه األوصاف؛ بل منهم ((

من أهل الكتاب أمة  (( أي ال يستوون يف املعصية واألحوال واألوصاف؛ مث بني ذلك فقال: ليسوا سواء ))

 . قائمة ))


